
Ermeni Milliyetçiliğinin Kökenleri 
Hakkında

Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 

Afyonkarahisar

VI

Giriş

Osmanlı Devleti’nde Ermeni meselesinin ortaya çıktığı dönem 
genellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısı olarak kabul edilmektedir. Bu bir 
yönüyle doğru olmakla birlikte aslında sorunun su yüzüne çıkması bu 
döneme denk gelmektedir. Meselenin ortaya çıkmasında etken olan 
olayların ve Ermeni milliyetçiliğinin temellerinin daha önceki dönem-
lerde aranması gerekmektedir. Bu çerçeveden olmak üzere çalışmamızda 
Ermeni milliyetçiliğinin tarihsel kökenleri hakkında bir perspektif oluş-
turulmaya çalışılacaktır.

Kanaatimizce Ermeni meselesi ve Ermeni milliyetçiliğinin ideolojik 
temellerinin ortaya çıkması hususunda yapılan araştırmalarda, Katolik 
bir Ermeni rahip olan Sivaslı Mihitar Appahayr’ın (1676-1749) ve onun 
öğrencilerinin yaptığı çalışmalar özellikle vurgulanmalıdır1. Sonradan 
Ermeni milletinin önde gelen isimlerinden birisi olacak olan Manuk 
(Mihitar’ın doğum adı), zamanının orta tabakasına mensup dindar bir 
Ermeni tüccar ailesinin çocuğu olarak 7 Şubat 1676 tarihinde Sivas’ta 
dünyaya gelmiştir2. Kaynaklardan oldukça yetenekli bir çocuk olduğu, 
henüz beş yaşındayken okuma yazmayı öğrendiği, dokuz-on yaşında 
ise eğitilmek üzere manastıra girdiği anlaşılmaktadır3. Manuk’un 1685-
1691 yılları arasında Sivas’ta Surp Nişan Manastırında eğitim almaya 
başladığı, ondört-onbeş yaşlarında keşiş, ondokuz yaşında ise rahip 
olduğu anlaşılmaktadır4.
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Bir süre sonra kutsal rahiplik rütbesini alan Manuk, daha sonra 
manastırın eğitim seviyesi kendisine yetersiz geldiği için bazı Ermeni 
manastırlarını ziyaret etmeyi kararlaştırmıştır5. Bu sırada “teselli eden-
rahatlatan” anlamına gelen “Mihitar-Mığitar” adını alarak, Eçmiyazin’de 
görevli Başpiskopos Mikael ile birlikte 1691 yılında Erivan’daki 
Eçmiyazin’e gidip manastıra girmek için yola çıkarlar6. Mihitar’ın bu 
seyahatinin uzun vadede Ermeniler açısından oldukça önemli sonuç-
lar doğurduğunu söylemek mümkündür. Mihitar bu geziler sırasında 
Ermenilerin içinde bulunduğu yaygın geri kalmışlığı açık bir şekilde 
gözlemlemiş, bu sebepten Ermenilerin kültürel seviyesinin acilen yük-
seltilmesi konusunda kesin olarak karar vermiştir7.

Bu süreçte Mihitar’ın Batı kültürüne karşı olan ilgisinin ve çalışma 
hırsının iyice arttığı anlaşılmaktadır. Onun, Osmanlı hâkimiyetindeki 
Ermenilerin zamanla eriyeceğinden endişe ettiği ve Ermeniler ara-
sında milliyet şuurunu uyandırmak çabası içine girdiği anlaşılmakta-
dır8. Mihitar, özellikle Ermenilerin ihtiyacı olduğunu düşündüğü dinî 
ve millî uyanış üzerinde durmuştur. Kendisinin bu sıralarda Ermeni 
Patrikliği ile Roma kilisesini birleştirmeyi istediği ve bu amaçla planlar 
yaptığı anlaşılmaktadır9.

Bu düşünceler içinde, Mihitar’ın 1700 yılında imparatorluğun baş-
kenti İstanbul’a gittiğini görmekteyiz10. Mihitar’ın İstanbul’a gittiğinde 
ilk yapmak istediği şey bir Ermeni okulu açmak ve halkını aydınlat-
maktı11. O, bu düşüncesini gerçekleştirmiş, İstanbul’da eğitim öğretim 
faaliyetlerinde bulunmuştur. Ermeni toplumunu aydınlatma düşünce-
siyle hareket eden Mihitar, 8 Eylül 1701 tarihinde daha yirmibeş yaşında 
İstanbul’da yaklaşık on-onbeş öğrencisi ile birlikte, Ermeni milletinin 
fikrî ve dinî alanda uyarılması ve uyandırılması için bir “Mihitaryan 
Birliğini” kurmuştur12.

İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan Mihitar, Gregoryen 
Ermeni rakiplerinin baskılarından ve kıskançlıklarından uzaklaşmak 
ve çalışmalarını daha verimli bir ortamda yapmak için 1703 yılında 
Venedik yönetiminde olan Yunanistan’ın Mora yarımadasında bulunan 
Modon şehrine gitmiştir13. Bu durum Mihitar’ı Ermeniler açısından 
son derece önemli bir konuma oturtan gelişmelerin başlangıcı olmuştur. 
Burada Mihitar ve talebeleri son derece teveccühle karşılanmıştır.

Yerel yöneticiler Mihitar ve öğrencilerine yaklaşık iki köy büyüklü-
ğünde bir araziyi tahsis ederek, kalacak yer ve kilise yapmalarına izin 
vermişlerdir. Ardından buraya yerleşen Mihitar ve öğrencileri ilk önce 
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kendi eğitimleriyle ilgilenmişlerdir. Mihitar, Modon’da Yunanca, Latince 
ve İtalyanca öğrenmiştir14. Bu sırada Papalık henüz Mihitar’ın fikirle-
rinin farkında değildi. Onun 1705 yılında tarikatını Papalığın onayına 
sunduğu anlaşılmaktadır15. Aradan yedi yıl geçtikten sonra Mihitar’ın 
tarikatı Papalık tarafından tam anlamıyla tanınacaktır.

Mihitar’ın 1715 yılında Venedik’te St. Lazar adasında kurduğu 
Ermeni akademisi ve burada yetişen kişiler Ermeniler açısından son 
derece önemli çalışmalara imza atacaktır. Öğrencilerinden bazıları 
Mihitar’ın ölümünden yaklaşık yirmibeş yıl sonra 1772-73 yıllarında 
Venedik’teki manastırdan ayrılarak Avusturya İmparatorluğu sınır-
ları içinde bulunan Trieste’ye gitmişler ve tarikatın ikinci bir şubesini 
burada açmışlardır. Özellikle Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresia 
tarafından verilen ferman sayesinden, bu şehirde eğitim ve kültürel alan-
larda Ermeniler açısından bazı değerli çalışmalara başlamışlardır. Keza 
Trieste’ye giden Mihitaristler 1810-11 yıllarında Viyana’ya taşınmış ve 
burada bir şube açılmıştır. Viyana’da açılan bu şube de Venedik’teki gibi 
Ermeniler açısından son derece önemli işler yapmıştır16.

Gerek Venedik gerekse Viyana’da gerçekleştirilen Ermeni tarihi ve 
dili konusundaki çalışmalar ile yayımcılık ve eğitim faaliyetleri sonu-
cunda Ermeniler arasında ayrılıkçı akımlar uyanmaya başlayacaktır. 
Yine bu akademi sayesinde Avrupa ile Ermeniler arasında bir köprü 
kurulmuş, Batılı devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda Ermenileri 
kullanmasının yolu açılmıştır. Mihitar ve öğrencileri tüm bu çalışma-
ları ile Ermeni siyasal akımına eylem ve terör alanında olmasa bile fikir 
bazında katkıda bulunmuş, Ermeni sorununun ideolojik ve kültürel 
temellerinin şekillenmesini sağlamışlardır.

Mihitar’ın Ermeni Milliyetçiliğine Katkıları
Mihitar’ın, 1715 yılında Venedik’te St. Lazar adasında kurduğu 

akademi, Ermeniler açısından birçok önemli eserin basım ve yayımını 
sağlamış, Ermeni kültür ve aydınlanmasına büyük hizmetler etmiştir17. 
Burası özellikle Ermeni millî kimliğinin oluşmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Bizzat Mihitar, Ermeni tarihi, dili ve edebiyatı konularında 
birçok kitap kaleme almıştır. Ayrıca o, eski Yunan, Latin ve Avrupa 
edebî eserlerini de Ermeniceye çevirmiş veya öğrencilerine çevirttirmiş-
tir18. Bugün adada görülen dinî ve ilmî müesseselerin adada kurulması 
1715’ten 1740’a kadar yaklaşık 25 yıl sürmüştür19.
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Mihitar, Ermeni milliyetçiliği açısından son derece önemli faaliyet-
lerde bulunmuştur. O, yaptığı çalışmalarla Ermenilerin Batılı devletlerin 
dikkatini çekmesini sağlamıştır. Ermeni milliyetçiliğinin şuurlanma-
sında son derece önemli rolleri olan Mihitaristler, Mihitar’ın bir eseridir. 
Mihitar ve öğrencileri teşkilatlanmalarını tamamladıktan sonra Ermeni 
tarihi ve dili ile ilgili eserler yayımlamaya başlamışlar, ayrıca Ermeni 
kültürüne ait eserler toplamışlardır.

Mihitar’ın Ermeniler arasında Ermenilik düşüncesine olan bağlılığı 
kendisinden sonraki kişilere de esin kaynağı ve yönlendirici bir ideal 
olmuştur. O idealini, “ne inancım için ulusumu, ne ulusum için inancımı 
feda ederim” sözleriyle ifade eder. Bu sözü onun, ulusal birliğe bağlılığını 
ve mezhepsel ayrımcılığa karşıtlığını net bir şekilde ortaya koymakta-
dır. Mihitar, bu ifadesiyle Ermeni tarihçiliğinin babası veya Heredot’u 
sayılan Horenli Movses Khorenatsi’nin daha önce açıkça formüle etmiş 
olduğu millî ideolojiye ve onun mezhep ayrımcılığından uzak karakte-
rine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da göstermektedir20.

Ermeni yazar Zekiyan’a göre Mihitar’ın çalışmaları Avrupa hüma-
nizmi ile büyük benzerlik taşımaktadır. Ancak onun ulusal birlik düşün-
cesine olan bağlılığı Mihitar’ı diğer hümanistlerden ayırır. Mihitar’ın 
düşüncelerinin kökleri, Katagigos I. Sahak ile birlikte Ermeni alfabe-
sini geliştiren ve Ermeni edebiyatının Rönesans’ına sebep olduğu ifade 
edilen Mesrob Maşdots’un eserlerine kadar uzanmakta olup, yakın 
çağlarda bu durumu en açık şekilde formüle eden ve hiçbir belirsizlik 
içermeyecek şekilde yorumlayan Mihitar olmuştur21.

İsrail Ori22 (öl.1711) ile başlayan ve dış güçlere bel bağlayan Ermeni 
milliyetçiliği politikası, Ermeni milliyetçiliğinin gelişimine damgasını 
vuracak, Ermeni milliyetçiliği tarihi “Emperyalizmle işbirliği tarihi” 
olarak nitelenecektir23. Ori’den sonra gelen Mihitar ve takipçilerinin 
faaliyetleri, Ermeniler arasında yeni bir milliyetçi ruhun doğmasına 
ve yenilikçi rüzgârların esmesine sebep olmuştur24. Tüm bu mücadele-
ler sonunda ne Katoliklerin ne de Mihitar ve öğrencilerinin hiçbir şey 
kazanmadığı, asıl kârlı çıkan ve kazanan tarafın emperyalist devletler 
olduğu görülmektedir25.

Mihitar ve onun takipçisi olan rahipler, Ermeni toplumunun tarih 
ve dilini araştırarak eserler yayımlamışlar, bu kitaplar değişik yollar-
dan Osmanlı topraklarına sokularak Ermeniler arasında alınıp okun-
maya başlanmıştır. Dil ve tarih çalışmaları Ermenilerin millet hüviyeti 
kazanmalarında ve bu durumu koruma ve geliştirmede önemli roller 
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oynamıştır. Osmanlı idaresinde nüfusları, ekonomik güçleri artan, kül-
tür seviyeleri yükselen Ermeniler, Mihitar’ın ve Mihitarist tarikatının 
propagandasına maruz kalmış ve bu faaliyetlerden etkilenmişlerdir26. 
Bu konuyla ilgili genel kanaatin aksine L. P. Dabağyan, bu görüşlere 
katılmadığını, Mihitar ve Mihitaristlerin yaptığı çalışmaların Ermeni 
kültürünün unutulmamasına sebep olduğu yolundaki ifadelerin abartılı 
olduğunu, esas Ermeni kültürünün kaynaklarının “Surp (Aziz) Armaş 
Ruhban Okulu Manastırı” tarafından yaşatıldığını ifade etmektedir27. 
Ancak kanaatimiz, Mihitaristlerin Ermenilerle ilgili faaliyetlerinin 
daha sonraki dönemlerde Ermeni olaylarının meydana gelmesinde ve 
Ermeniler arasında milliyetçilik akımlarının gelişmesinde birinci dere-
cede rol oynadığıdır.

Mihitar’ın 1749 yılında ölümünden sonra, onun inanç yorumunu 
benimseyen ve kendisine bağlı olanlar, daha sonra onun Venedik’te 
kaldığı manastırda varlıklarını devam ettirmişlerdir. Mihitaristler, 
Avrupa’daki aydınlanma felsefesi ve milliyetçilik akımının Osmanlı 
Ermenileri arasında yayılmasını sağlamışlardır28. Ayrıca Batılı devlet-
lerle Ermeniler arasında bir köprü kurulmasına, Ermenilerin Batı kül-
türü ve siyasetiyle daha çok bütünleşmesine ve Ermenileri de Batının 
kabul etmesine ciddi katkıları olmuştur.

Mihitar’ın Ermeni Kültürüne Katkıları
Mihitar’ın iki temel hedef üzerinde odaklandığı anlaşılmaktadır. 

Tarikatın çalışmalarını kendi başına yürütecek kaliteli öğrenci yetiş-
tirmek ve Ermeni milletinin manevi ve entelektüel aydınlanmasını 
sağlamak. Mihitar bütün zorlukların üstesinden gelebilmiş, kendisi 
ve tarikatı Ermeni kültürüne katkılar konusunda dikkate değer başa-
rılar elde etmiştir29. Keza Mihitar’ın Ermenilerin dilinin oluşumu ve 
Ermenicenin Batı kamuoyunun dikkatini daha fazla çekmesine katkıla-
rını da ifade etmek gerekmektedir30.

Mihitar ve müritleri, XIV. yüzyılda Avrupa’yı etkilemeye başlayıp, 
yeni bir ruhun doğmasına sebep olan hümanizm gibi bir yeniliği Ermeni 
toplumuna mâl etmeyi başarmıştır. Esas olarak bu yenilik, Mihitar ve 
Mihitaristler’in ilk mitolojik eserlerden en yakın tarihli çağdaş eserlere 
kadar Avrupa edebiyatının tamamına açılmaları ile mümkün olmuştur. 
Mihitarist kurumun bir manastır hüviyeti taşımasının getirdiği bazı 
sınırlandırmalara rağmen Ermeniler daha önce Batı kültürüyle hiç bu 
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kadar yakın, geniş ölçekli ve kalıcı bir temas kuramamıştı. Dolayısıyla 
Mihitarist ekolün en verimli çağında gerçekleşen bu temas sayesinde 
daha sonraki değişim ve dönüşümlere giden yol da açılmış oldu31.

XVIII. yüzyılda ortaya çıkan ve Ermeni kültürüne en büyük katkı 
yapan ve yenilik getiren kişi Mihitar olup, onun yaptığı çalışmalar ve 
attığı temeller sonraki dönemlerde Ermenilerin, Osmanlı aleyhine 
hareketlerinin zeminini oluşturacaktır. Mihitar’ın idealleri ve çalış-
malarının kendinden önceki Ermeni aydınlarından bazı farklı yönleri 
görülmektedir. Birincisi kültürel içerik açısından tam bir Hıristiyan 
hümanizmi, diğeri de dinsel-teolojik boyut açısından Hıristiyanlığın 
tüm zamanların en büyük dini olarak kabul edilmesidir. Zekiyan’a göre 
Mihitar’a verilen “Lusanorok” (Yeni aydınlatıcı) adı bir anlamda XVIII. 
yüzyılda Avrupa aydınlanmasından izler taşımaktadır32. Keza Ermeniler 
arasındaki fikrî uyanışın, Mihitar ve öğrencilerinin katkıları ile XVIII. 
yüzyılın sonlarından itibaren başladığı söylenebilir33. Zekiyan, Ermeni 
modernitesini dört evrede tanımlamaktadır. Bunlar;

a. Oluşum dönemi (1520-1620); ilk Ermenice kitapların basılmasın-
dan Katagigos IV. Movses Datevastsi’nin Eçmiyazin Piskoposluğuna 
getirilmesine kadar geçen süre,

b. Ermeni kapitalizminin büyük canlanışı (1630-1700); 1630’lardan 
İstanbul’da Mihitarist birliğinin kurulduğu 1700-1701’e kadar geçen 
süre,

c. Hümanistik dönem (1700-1840); Mihitarist birliğinin kurulduğu 
1700-1701’den 1840’a kadar yeniden doğuş dönemi,

d. Sekülerleşme dönemi (1840-1915); 1840’lardan zorunlu göçün 
yaşandığı 1915 yılına kadar geçen süre olarak kabul edilebilir34.

Mihitar’ın Ermenilerin geleneksel manastırcılık anlayışına Batılı 
modellerden esinlenen örgütlenme ve verimlilik gibi alanlarda da bazı 
yenilikler getirdiği görülmektedir. Batı’daki özellikle yeniçağda doğ-
muş olan Cizvitler gibi tarikatların birlik, koordinasyon ve sıkı disip-
lini, Mihitar’ı oldukça etkilemiştir. Özellikle Cizvit tarikatından bir din 
adamı olan Jacques Villote ile Erzurum’da daha ilk temasından sonra 
son derece etkilenmiş, Cizvit tarikatının örgütlenme biçimi ve verim-
liği Mihitar’ı etkisi altına almıştır. Mihitaristlerin Ermeni laikleşmesine 
de katkıları olmuştur. Laikleşmenin pürüzsüz bir şekilde ilerlemesi, din 
adamlarının özellikle de Mihitarist keşişler tarafından hayata geçirilmiş 
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olmasından kaynaklanmıştır. Bu değişimde Mihitar’ın kişisel katkıları 
yanında akademisinin de büyük payı olmuştur35.

Mihitar sadece Katolik kilisesinin nüfuz alanını yaymakla kalmamış 
aynı zamanda Ermeni mirasının, kültürünün, dilinin korunmasına ve 
zenginleştirilerek geliştirilmesine katkı sağlamıştır36. Bunda hem kendi 
kişisel özelliklerinin hem de öğrencilerinin gayretlerinin önemli kat-
kısı olmuştur. Katolik Ermeniler, Doğu Katolikleri ile Batı arasında bir 
köprü vazifesi görmüştür. Ermeni kilisesinin değişimi ve Katolikleşmesi 
uzun vadede bu milleti bir anlamda yok olmaktan kurtarmıştır. Bu 
konuda Ermenilerin “değişmeseydik ölecektik” dedikleri anlaşılmakta-
dır. Keza Mihitar sayesinde halk arasında kullanılan konuşma dilinin 
yaygınlaşması, sonraki yıllarda Ermenilerin kullandığı dilin çok az kişi 
tarafından anlaşılması yerine daha geniş kitlelerce anlaşılmasının zemi-
nini de oluşturmuştur37.

Mihitaristlerin Ermeni kültürü ve irfanına katkılarını hem Ermeniler 
hem de yabancı araştırmacılar kabul etmektedir. Mesela bu yüzyılın 
ilk çeyreği ile ilgili Ermeni tarihinin önemli isimlerinden birisi ola-
rak kabul edilen ve Marksist eğilimleri olan Leo olarak anılan Arakel 
Babakhanian’a göre, “Mihitar ve onun taraftarlarının çalışmaları XVIII. 
yüzyıldaki Ermeni kültürel hayatının merkezi durumundadır ve Ermeni 
tarihinin bütün yüzyıllarında Mihitaryan dönem olarak anılmak gerek-
mektedir”. Bu ifadeler belki de Napolyon’un İtalya’yı işgali sırasında St. 
Lazar adasını kapatmamasının açıklaması olabilir. Esasen 1810 yılın-
daki emirle, buranın akademik karakteri tanınmıştır38.

Halen faaliyette olan Venedik ve Viyana’daki kütüphanede pek 
çok nadir kitap bulunduğu anlaşılmaktadır39. Ayrıca Viyana’da 
Mihitaristlerin kütüphanesinde Ermeni harfli Türkçe ilk şiir yazan şair, 
tarihçi, edip ve mütercim Eremya Çelebi Kömürçüyan’ın (1637-1695) 
“Vekayiname”si bulunmaktadır40. Mihitar tarikatını kurduğu 1701 
yılından 1749 itibaren ölümüne kadar ve kendisinden sonra da tarika-
tına mensup öğrencileri yaklaşık üç yüz yıldır, Ermeni gençlerin eğitimi, 
dinî ve millî ruhun canlı tutulması ve Ermeni bilim ve sanatının korun-
ması konusunda çalışmışlardır. Ayrıca Ermeni dili, tarihi, ilahiyatı ve 
felsefesi konusunda çok önemli katkılar yapmışlardır41.

Manastırın müzesi de oldukça zengindir. Buradaki bazı eşsiz anti-
kalar, özellikle kütüphane, Ermenice ve Ermenilerle ilgili çalışmalar 
açısından dünyanın en zengin kitaplarına sahiptir. Ayrıca Ermenice 
el yazmaları, neredeyse her çeşit Eski ve Ortaçağ Ermeni kültürünün 
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örnekleri bulunmaktadır. Müzedeki materyal Akdeniz ve Avrupa kül-
tür dairesi içinde Ermeni alfabesinin başlangıcı ve gelişmesini anlamaya 
yardım edecek seviyededir42.

Mihitar’ın başarısı tarikatını sağlam temeller üzerine organize etme-
sine bağlıdır. Mihitaristler Ermeni kültürüne son derece değerli katkılar 
yapmışlar, kurucuları olan Mihitar’ın tabiri caizse yüzünü ağartmışlar ve 
her zaman Ermenilerin en büyük aydınlatıcıları olmuşlardır43.

a. Ermeni Dil ve Edebiyatı Alanındaki Faaliyetler
Mihitarist akademide yetişen papazların Ermeni dil bilimi ve ede-

biyatı alanındaki çalışmaları çok önemlidir. Mihitar ve onun izinden 
gidenlerin kurduğu Venedik akademisi, Batı dillerini bilen ve çok yete-
nekli tercümanları, yazarları sayesinde en çok itibar edilen yabancı dil-
lerle ilmi eserler yazdırmış, Ermeni edebiyatını, fikir ve düşüncelerini 
Avrupa ve Amerika’da duyurmuştur.

Kaynaklardan anlaşıldığına göre Ermeni edebiyatı üç döneme ayrıl-
maktadır. Bunlardan birinci dönem; en uzun dönemdir ki, bu dönem 
dördüncü yüzyılda başlar, altın devir denilen beşinci yüzyıl edebiyatını 
hazırlar ve ilk Haçlı Seferine kadar devam eder. Bu dönemde çevirmen-
ler tarafından klasikler Ermeniceye çevrilmiş, yabancı eserler, yabancı 
mitoloji ve edebiyatı, Ermeni edebiyatında etkili olmuştur. Buna manevi 
alanda bir uyanış dönemi de denilebilir.

İkinci dönem; XII. yüzyıldan başlar ve XVIII. yüzyılda biter. Haçlı 
Seferlerinden yararlanılarak Ermeniler için Kilikya’da geçici bir sükûn 
ve istikrar doğunca, edebî çalışmalar da başlamıştır. Savaşlara karşılık 
Ermeni edebiyatı ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. Ermeni edebiyatının 
üçüncü dönemi ise XVIII. yüzyılda başlamaktadır. Bu dönemi açanların 
başında Mihitar ve onun tarikatı bulunmaktadır. Bu dönemde yapılan 
çalışmalarla Ermeni dili düzeltilmiş, Avrupa klasikleri Ermeniceye çev-
rilmiş, teoloji, tarih ve filoloji üzerinde çalışılmış, Ermeni eserleri de 
Avrupa’ya yine bu dönemde tanıtılmıştır44. Eski Ermeni-Hıristiyan 
yazmalarını yayımlayarak XIX. yüzyıl Ermeni dili, edebiyatı ve kültü-
ründe yaşanan canlanmaya önemli katkılarda bulunmuştur45.

IV. ve V. yüzyıllarda geliştiği anlaşılan Ermeni yazılı halk edebiyatı, 
zamanla geri planda kalmış veya ihmal edilmiştir. Mihitar bu konuyla 
ilgilenmiş, yüzyıllar boyunca, tamamıyla anlaşılmaz Farsça, Türkçe, 
Rusça ve başka dillerin karışımı haline gelen Ermeniceyi günümüzde 
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dünya çapında geçerli olan “yeni Ermeniceye” dönüştürmüştür46. 
Mihitar’ın bu çalışmalarda etkin bir şekilde önayak olması ve Venedikli 
ve Viyanalı Mihitar müritlerinin yardımı olduğu için gerek Roma 
Katolik Kilisesi gerekse milliyetçi Ermeni tarihçiler tarafından oldukça 
itibar görmektedirler. Çünkü Ermeniler Mihitar’a “yeni Ermeni dilini” 
borçludurlar.

Mihitaristlerin sınırsız etkilerinden biri de kilisenin halk tarafın-
dan anlaşılmayan özel terminolojili, pürüzlü, kapalı dille değil konu-
şulan Ermeni diliyle bağdaşabileceğini hatırlatmalarıdır47. Çünkü halk 
dilinin yazıya, gazeteye, kitaba geçtiği günlerden beri Ermeni milleti 
ve milliyetçiliği uyanmıştır. Rehberler, vaizler, öğretmenler, papazlar, 
yazarlar halk dilini kullanmak sayesinde her şeyi halka kolayca anlat-
mayı başarmışlardır48. Mihitar dil ile ilgili çalışmalar yaparken özellikle 
“Latinleşmemeye” dikkat etmiştir. Öğrencileri de Mihitar’ın yolundan 
giderek Latinleşmemek konusunda aynı kaygıyı taşımışlardır49.

Ermeni fikir adamları halk gibi söyleyip, yazmağa başlamışlar, yüksek 
dili yüksek tabakaya ve kiliseye bırakmışlardır. Venedik ve Viyana aka-
demilerinde Mihitar’ın etkisiyle yetişen dağınık Ermeni milletini bir 
topluluk etrafında toplayıp, aynı şekilde düşündürmeyi başaran kişile-
rin çalışmaları çok önemlidir. Osmanlı ülkesindeki Ermenileri uyan-
dırmakta gerek Venedik akademisinin gerekse Fransız edebiyatının son 
derece etkili olduğunu ifade etmek gerekmektedir50.

Mihitar’ın ve tarikatının dil ve edebiyat alanındaki çalışmaları ile 
birlikte Ermeniler, Batı’ya açılmış ve Batı’da yazılmış önemli kitapların 
çevirileri Ermeniceye çevrilmiş, bu durum neredeyse iki yüzyıl devam 
etmiştir. Bu kitaplar yaklaşık bir milyon cilde ulaşmış ve son derece 
başarılı birer propaganda aracı olmuştur. Akademide her yıl ortalama 
altı yeni çalışma yayımlanmıştır. St. Lazar’da kurulan matbaa Ermeniler 
açısından son derece önemli çalışmalar yapmış, ayrıca el yazması 
Ermenice eserler kütüphanede toplanmıştır.

Mihitaristlerin dil ve edebiyat konusundaki en önemli faaliyetlerin-
den birisi de sözlük çalışmalarıdır51. Mihitarist rahiplerin Ermeni diline 
ait “St. Lazar Kamusu”nu hazırlamalarının Ermenilerin üzerinde büyük 
etkisi olduğu anlaşılmaktadır52. Mihitaristlerin hazırladığı ve daha sonra 
beğeniyle bahsedilen sözlük53, 1836-1837 yıllarında St. Lazar’da yayım-
lanan “Haygazyan (?Haygagan) Parkirk” (Ermeni Sözlüğü) adını taşı-
yan, iki ciltlik büyük sözlüktür. Ermenice kelimeler eski ve yeni başlıca 
dillerde ve bu arada Türkçe ile de açıklanmıştır. İkinci olarak da halk 
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dilinden bilim diline hazırlanan bir sözlükten bahsetmek gerekmek-
tedir. Bu eseri Ermeni bilginler bir asır önce basmışlardır. Mihitarist 
dervişlerin dilcilik konusunda çalışmalarının bir diğeri, “âlim-i şehir” 
olarak nitelenen ve Çahçak adıyla anılan Rahip Manuel Çakçakyan’ın 
(1770-1835) Ermenice-İtalyanca sözlüğü olup54, bu sözlük 1837 yılında 
St. Lazar’da basılmıştır55.

Yüzyıl içinde Mihitar akademisi, Latince ondört kadar eser yayım-
lamıştır. Bu akademide yayımlanan eserler arasında Fransızca yayınlar 
da bulunmaktadır. Ghevond Alişan’ın Ermeni milletinin babası sayılan 
efsanevi Hayg (Hayk) üzerine derin inceleme ve araştırması üç büyük 
cilt olarak resimli 36 Ermenistan manzarası ile donatılmıştır. Birinci 
kısım Ermenice-Almanca –İngilizce, ikincisi Ermenice-Almanca ve 
üçüncüsü Ermenice Fransızca-Almancadır. Yine Ermenistan-Kilikya 
adındaki eseri Fransızcaya tercüme edenler iki Mihitarist rahiptir56.

Ermeni akademisi mensuplarının oldukça iyi İngilizce bildikleri 
anlaşılmaktadır. İngilizlere aktarmak istedikleri her şeyi İngilizce olarak 
kaleme almışlardır. Ermenilerin İngilizce eserleri arasında 1816-1831-
1835 yıllarında İngilizce-Ermenice ve Ermenice-İngilizce yayımlanan 
sözlüklerle İngilizce gramer kitapları bulunmaktadır. Bu önemli eser-
lerin Rahip Hlarutyun Avkeryan (Aşaryan)’ın olduğu anlaşılmaktadır. 
Avkeryan, Lord Byron’la ortaklaşa Ermenice-İngilizce bir gramer kitabı 
daha yazmıştır. Alişan ise Lord Byron’un “İtalya” adlı eserini tercüme 
ederek İngilizce metniyle birlikte yayımlamıştır57.

Bu dönemde ayrıca Avrupa klasikleri Ermeniceye çevrilmiştir. 
Avrupa’da yayımlanan önemli eserler Venedik’teki akademide Mihitarist 
rahiplerce Ermeniceye çevrilerek, Ermeni toplumuna dağıtılmıştır58. 
Mihitaristlerin daha birçok tanınmış yazarın eserini de tercüme ettikleri 
anlaşılmaktadır59.

Mihitar’ın öğrencilerinden Viyana’ya gidenlerin de önemli faaliyet-
leri olmuştur. Buradaki Mihitaristlerin kurdukları matbaanın oldukça 
gelişmiş olduğu, farklı dillerde yayımlar yaptıkları ve Avusturya’nın baş-
kentinin en iyi matbaası olduğu anlaşılmaktadır. Viyana’daki merkezde 
Ermeni sözlü edebiyatının öncülerinden olan pek çok ünlü bilim adamı 
yetişmiştir60.

Keza Ermeni milliyetçi duygularla şiirler yazan şairler arasında R. 
Patkanian ve M. Beşiktaşlıyan gibi isimler de sayılabilir61. Yine Viyana 
Mihitaristlerinden Aydınyan, özellikle ansiklopedi çalışmalarına ağırlık 
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vermiş, antik ve modern olmak üzere on farklı dilde çalışmalar yapmış-
tır62. Mihitarist rahipler Türkçe ile birlikte Arapça, İngilizce, Fransızca, 
Almanca, Macarca, İtalyanca, Latince, Farsça vs. çeşitli dillerdeki gramer 
kitapları da kaleme almışlardır. Bunların yanında İngilizce, Fransızca, 
Almanca, Yunanca, İtalyanca, Osmanlı Türkçesi ve Rusça gibi iki dilli 
veya üç dilli sözlükler de kaleme almışlardır63.

Burada ilginç bir noktaya değinmek gerekmektedir. Venedik Ermeni 
akademisindeki Anadolulu Ermenilerinin çoğunun Ermenice bilme-
diği ve Türkçe konuştukları anlaşılmaktadır64. Venedik Mihitaristlerinin 
Ermenileri aydınlatma ve bu amaca yardım için yayımlanan yetmiş 
kadar eser vardır ki Ermenice harfli Türkçedir. Ermenilerin İstanbul’da 
yayımlanan Ermeni harfli Türkçe gazete, mecmua ve yıllıkların sayısı ise 
elli kadardır65. Ermenilerin İstanbul’da çıkardıkları iki gazete de böyle 
Türkçe dil ve Ermenice harflerle yayımlanmıştır. Mihitaristler birliği 
daha sonraki yıllarda Ermeni harfli Türkçe pek çok dilbilim kitabı 
yayımlamıştır. Tarikat, dinî alandaki yayınlarını da, yabancı dillerden 
çeşitli eserlerin çevrilmesi veya Katolik din adamlarının eserlerinin 
Ermenice veya Ermeni harfli Türkçe olarak basılması yoluyla yıllarca 
sürdürmüştür66.

Kısaca ifade etmek gerekirse Mihitaristlerin Ermeni dilinin geliş-
mesinde ve Ermeni meselesinin Avrupalıların gündemine girmesinde 
son derece önemli katkıları olmuştur. Mihitar’ın kurduğu örgüt zamanla 
çok güçlenmiş, manastırına öğrenim için birçok kimseler gitmiştir. 
Basımevinde bütün Ermeni edebi, ilmi eserleri basılmış, Ermeni dili, 
edebiyatı ile ilgili birçok kitap ve sözlükler yayımlanmıştır.

b. Ermeni Tarih ve Coğrafyası Alanındaki Faaliyetler
St. Lazar’daki akademide yetişen Mihitaristler tarafından, özellikle 

Avrupalı devletlerin desteği ile Ermeni dili ve edebiyatı yanında Ermeni 
tarihi, coğrafyası ve dini üzerinde de önemli araştırma ve incelemeler 
yapılmış ve hatırı sayılır eserler verilmiştir. Bu anlamda Mihitaristlerin 
birinci hizmetleri, Ermeni edebiyatı ve tarihine ait eski kitapları bas-
mak iken diğer hizmetleri ise bu türden yeni ilmî eserlerin tercüme ve 
yayımlanması olmuştur67. Böylece Ermeni davasının da Batı kamuo-
yunda benimsenmesinde katkı sağlamışlardır68. Ayrıca Avrupa bilim ve 
tekniğinin Ermeni cemaatince benimsenmesi, özümsenmesi konusunda 
da dikkate değer çalışmalar yapılmıştır. Burada yetişen Ermeni aydınlar 
birçok ülkede görev yapmışlar ve davalarına hizmet etmişlerdir69.
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Mihitaristlerin Ermenilerin gerek klasik ve ortaçağ tarihleri gerekse 
sonraki dönemlerle ilgili çok ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Mesela 
Ermeni tarihçiliğinin babası veya Ermenilerin Heredot’u sayılan 
Horenli Movses Khorenatsi’nin “History” (Tarih) kitabı 1736 yılında 
Latince’ye çevrilerek basılmıştır. Bunun dışında Mihitaristler, Ermeni 
toplumu veya kilisesine ait Ortaçağla ilgili literatüre sayısız miktarda 
süreli yayın, dinî el kitabı, İncil, harita, gravür, sözlük, tarih, coğrafya 
kitabı vs. kazandırmışlardır70. Ayrıca eski Ermenice ile ilgili çeviriler, 
din adamlarının kayıp kitapları gibi çok kıymetli eserler toplanmıştır71.

Bu cemaatteki dervişlerin tarih alanındaki, bilimsel gayretleri ibret 
vericidir. Modern Ermeni tarihçiliğinin babası sayılan ve Ermenistan 
topraklarıyla ilgili “cennetsel, hayat veren topraklar” imgesini ilk kez 
kullanan72 Mihitarist Rahip Mikael Çamciyan’ın (1738-1823), baş-
langıçtan XVIII. yüzyıla kadar geçen olayları Ermenice olarak üç cilt 
halinde 1784-1786 yılları arasında kaleme aldığı ve Ermeni millî tari-
hini anlatan “Badmutyun Hayots” (Ermeniler Tarihi) adlı eseri, Osmanlı 
Ermenileri arasında büyük ilgi görmüştür73. Bu eser Ermenilerde millî 
bilinçlenme ruhunu ve hareketini kamçılamış ve genel olarak tarih ala-
nında ilgi uyandırmıştır74. Ulaşabileceği hem ulusal hem de Batılı tüm 
kaynakları kullanan Çamciyan’ın eseri Ermenilerin tarihlerini, kendi 
yaşadığı zamana kadar sistematik hale getirmiştir.

Çamciyan ayrıca Ermenice üzerinde muhtemel Latince etkisine de 
itiraz etmiştir. O, çalışmasında V. ve XIII. yüzyıl arasındaki Ermeni gra-
mer kurallarını esas almıştır75. Mikael Çamciyan’ın 1784 yılından iti-
baren Ermeni toplumun tarihi ile ilgili üç cilt eserin yanında İncil’deki 
ilahilerin tefsirleri ile ilgili on ciltlik bir eseri de bulunmaktadır76. 
Bunların yanında Mihitaristlerin tarih alanında Ermeni harfli yayınla-
dıkları birçok önemli kitap bulunmaktadır77.

Mihitar’ın öğrencileri arasında önemli coğrafyacılar da bulunmak-
tadır. Mesela Mihitarist Lucas İncici, 1806 yılında Venedik’te “Antik 
Ermenistan’ın Coğrafyası” adlı eserinde Ermenilerin eski dönem-
leri ve yaşadıkları coğrafya ile ilgili olarak büyük bir çaba harcayarak 
bir eser meydana getirmiştir78. Yine Ghevond Alişan’ın (1820-1901) 
Ermenilerin eski ve ortaçağı ile ilgili tarih, coğrafya, topografya, gelenek 
ve folkloru hakkında ansiklopedik çalışmaları bulunmaktadır. Alişan’ın 
1876 yılında yayımlanan “Antakiye talimatı” adlı eseri, Haçlı Seferleri 
sırasındaki Ermeni kültüründen bahsetmektedir ki Fransızca tercüme-



ERMENİ MİLLİYETÇİLİğİNİN KÖKENLERİ HAKKINDA 117

siyle birlikte yayımlanmıştır. Yine Alişan’ın Ermeni kültür coğrafyası ile 
ilgili çalışmaları da bulunmaktadır79.

Mihitarist Alişan’ın tarihsel coğrafya ile ilgili çalışmaları hem oriji-
nal hem de çeviri olarak Batılı bilim adamları tarafından kullanılmış-
tır80. Alişan’ın ayrıca 1885’te Venedik’te yayımlanan Kilikya’nın tarih, 
coğrafya ve arkeolojisini anlatan “Sisuan” adlı bir eseri daha bulunmak-
tadır81. Onun aynı zamanda Ermeni romantik hareketinin önderi ve 
önemli bir şair olduğu, şiirlerinin hem eski hem yeni Ermenice olduğu, 
1850 yılına doğru Avrupa fen usullerini Ermenistan’da uygulanması için 
çaba gösterdiği anlaşılmaktadır82.

Venedik Mihitarist rahiplerinden olan Hagopos İsaverdentz’in 
“Ermenistan” isimli üç ciltlik İngilizce eseri de Ermeniler açısından 
gerçekten önemlidir. Birinci kısım Ermenistan’ın coğrafyasından, ikinci 
kısım Ermenistan’ın sivil tarihinden, üçüncü kısım Ermenistan’ın kilise 
tarihinden söz etmektedir83. Mihitar’ın öğrencilerinden Viyana’ya 
gidenlerin de Ermeni tarih, coğrafya ve dil çalışmalarına önemli kat-
kıları olmuştur. 1774 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayan gru-
bun özellikle dil ve tarih çalışmaları konusunda yoğunlaştığı ve daha 
çok Almancadan eserler çevirdikleri görülmektedir. Mesela Viyana 
Mihitaristlerinden olan Katırcıyan, Ermeni tarihini genel dünya tarihi 
içinde yazmış, eserinin ikinci cildini de Ermenilere ayırmıştır. Onun 
Ermenice kaynakları farklı kaynaklarla kıyasladığı ve halk efsanelerinin 
bir kısmını da tarihi kaynak olarak kullandığı anlaşılmaktadır84.

Ayrıca Parpetsi, Agathangelus, Khorenatsi, Eghishe, Biuzand, H. 
Mamikonian, Glak, Hetum, Lastivertsi gibi Ermeni tarihçilere ait 
erken dönem Ermeni tarihinin el yazmaları, Mihitaristler tarafından 
XIX. yüzyılda yeniden basılmış ve Batı dillerine çevrilmiştir. Bu tür 
çalışmaların yanında Ermeni toplumun sosyolojisi, tarihi, politik rol-
leri, ekonomileri ve kültürel durumları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
Mihitaristlerin yaptıkları bu tür çalışmalar Ermeniler arasında hem 
bilimsel seviyeyi, hem vatanseverliği hem de Batılı devletlerde Doğu 
Hıristiyan kültürüne olan ilgiyi artırmıştır85.

c. Matbaa ve Yayımcılık Alanındaki Faaliyetler
Kaynaklarda ilk Ermeni matbaasının Venedik’te 1511 ya da 1512 

yılında kurulduğu kabul edilirse de Agop (Hagop Meğabard)’un bu ilk 
baskı çalışmaları devamlılık göstermediğinden, bu tarih esasen Ermeni 
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matbaacılığı açısından sembolik bir önem taşımaktadır. Bu tarihten 
yaklaşık elli yıl sonra 1562’de, daha sonra Eçmiyazin Katagigosluğuna 
gelecek olan I. Mikayel tarafından Papa IV. Pius’la görüşmek üzere 
İstanbul’dan Roma’ya gönderilen Tokatlı Apkar Tıbir, buradan 
Venedik’e geçerek matbaacılık sanatını öğrenmiş ve oğlu Sultanşah’ın 
(Marc Antonio) yardımıyla tek sayfalık bir takvim ve bir “Mezbur 
kitabı” basmıştır. 1567’de İstanbul’a dönen Apkar Tıbir’ın muhtemelen 
Surp Nigoğayos Kilisesi’nde86 kurduğu matbaada, Venedik’ten berabe-
rinde getirdiği Ermenice harflerini kullanarak iki yıl içinde altı kitabın 
basımını gerçekleştirmiştir87.

Mihitar entelektüel bir toplum yaratma adına eğitimin ve matba-
anın önemli olduğunu görmüştür. Kendisi resmi ve kaliteli bir eğitim 
almamışsa da, kendi kendini yetiştirmiş, kurduğu eğitim müessesesinde 
bilgili ve tecrübeli öğretmenler dersler vermiştir. Bu sırada acil olarak 
kaynak ve eğitim kitabı ihtiyacı ortaya çıkınca Mihitar’ın bizzat kendisi, 
Albertus Magnus, Thomas Aquinas ve diğer bazı din adamları tarafın-
dan yapılmış temel bazı çalışmaları çevirme işini üzerine almıştır. Ayrıca 
denetimindeki öğrencileri çeşitli dillerden, özellikle de Latince’den 
önemli çeviriler yapmaya başlamışlardır. Mihitar, Benedikt tarikatının 
kurallarını kendi tarikatı için de benimsemiştir. Bu kurallar eğitimi ve 
ilk dönemlerle ilgili el yazmalarının çoğaltılması şeklinde yayımcılığı 
tavsiye etmekteydi88. Bu şekilde Mihitaristlerin başlattıkları çeviri çalış-
maları zamanla Batı düşüncesinin Ermeniler üzerinde önemli değişim-
lere yol açmasına sebep olmuştur.

Ermenilerin matbaaları çok geniş bir coğrafyaya hitap etmiş-
tir. Singapur’dan Madras, Kalküta, Bombay ve İsfahan’a ve oradan da 
Kudüs, İskenderiye, Venedik, Cenevre, Amsterdam, Moskova, Tiflis, 
Bakü, Erivan, Varşova, Paris, Londra ve Newyork’a varıncaya kadar 
Ermeni matbaaları faaliyette bulunmuş, gazeteleri ve kitapları elden ele 
dolaşmıştır. Bu çalışmaların sonunda Ermenilerin dilleri, Rumlarınki 
gibi dünyanın birçok okullarında öğrenilme seviyesine çıkmış olmasa 
da Ermeni basın yayın faaliyetleri ve sonuçlarının dünya çapında bir 
yayılma gösterdiğini söyleyebiliriz89.

M. Cevdet, en eski ve en yüksek Ermeni matbaasının Mihitaristlere 
ait olduğunu ve Mihitar’ın Venedik’te bir matbaa açtığını yazmaktadır90. 
K. Pamukciyan ise 1789 tarihine kadar, Mihitarist tarikatın kendine ait 
bir matbaaya sahip olmadığını ve kitaplarını Venedik’teki İtalyan mat-
baalarında bastırdığını, bunlar arasında Anton Bortoli’nin matbaasının 
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başta geldiğini ifade etmektedir91. Ancak Mihitaristlerin faaliyet alanla-
rının genişliğine bakılırsa matbaalarının kendilerine ait olması ihtimali 
akla daha yakın gelmektedir. Mihitar’ın matbaası en eski Ermeni mat-
baası olsun veya olmasın faaliyetleri itibariyle Ermeni milliyetçiliğine 
katkıları son derece önemlidir.

Avrupa’da tanınmış olan eserlerin çoğu Venedik ve Viyana’daki iki 
merkezde Ermeniceye tercüme edilmiştir. Bu iki akademi ve matba-
ada fen, matematik, tarih, coğrafya ve dinî içerikli eserler basılmakta ve 
Osmanlı ülkesine veya Ermenilerin yaşadığı bölgelere gönderilmekte, 
Ermeni cemaatinin aydınlanmasına ve bilinçlenmesine aracılık etmek-
teydi92. Mihitaristlerin Venedik’te bütün Ermeniliği canlandırmak için 
kitap basmak amacıyla açtığı matbaa zamanla sadece Ermenilerin değil 
bütün dünyanın meşhur ilim merkezlerinden birisi olmuştur.

Keza misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki okullarında okutu-
lan ders kitapları Avrupa kaynaklarından ya telif veya tercüme olarak 
hazırlanmaktaydı. Kitap ve benzeri malzemenin basımı da azınlıklar 
yurt içinde matbaa sahibi oluncaya kadar dışarıdan özellikle Viyana 
ve Venedik’ten temin edilmekteydi. Mihitaristlerin açtıkları Venedik 
ve Viyana Ermeni akademilerinin matbaalarından çıkan eserler hem 
Avrupa’da hem de Doğu’da kabul görmüştür. Burada basılan eserlerin 
“Mehitarist bir usulde” yani kaliteli bir şekilde basıldığı anlaşılmak-
tadır93. M. Cevdet de bu matbaalardaki eserlerin harflerinin güzelliği, 
metinlerinin düzeni, mevzularının iyi seçilişleri ve doğru basılış konu-
sunda şöhreti olduğunu ifade etmektedir94. Mihitarist merkezlerdeki 
matbaanın kalitesi birçok insanın beğenisini kazanmıştır.

Mihitaristlerin Ermenice süreli yayın yapma veya olanları koruma 
konusunda da ciddi çalışmaları olmuştur. Mesela ilk Ermenice dergi 
olarak kabul edilen ve Hindistan’da Madras’ta 1794 yılında bası-
lan “Azadarar” dergisinin, Viyana’daki kütüphanede bulunduğu 
anlaşılmaktadır95.

Bu arada, önce Venedik’te halk dilinde haftada iki kez yayımlanıp 
kısa sürede İstanbul ve diğer bölgelerdeki Ermenilere ulaştırılan “Tidag 
Püzantyan” adlı dergi, diğerlerinden farklı bir siyasî aktüalite dergisi 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu dergi, Krikor Kabaracıyan (1812), Madatya 
Püskülcüyan (1813–1814) ve Manuel Çağhçağhyan (1814–1817) edi-
törlüğünde beş yıl kadar çıkarılmış olup, Ermenice ve Armenolojik 
yayımcılığın atası sayılan ve yayım hayatını 1843’ten bu yana kesintisiz 
olarak sürdüren “Pazmaveb” (Bazmavep)’in öncüsü olarak görülür96.
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1843 yılında yayımlanmaya başlanan ve başlangıçta popüler nite-
likli bilim, edebiyat97 ve eğitim dergisi olan “Pazmavep”, uzun bir süre 
boyunca böyle devam ettikten sonra bir “Armenoloji” dergisine dönüş-
müştür. Bu yayımlarla Batı medeniyeti model alınarak Ermenilerin iler-
lemesi amaçlanmıştır. Bunun için dergide batılı yazarların eserlerinin 
çevirilerine de yer verilmiştir. Bu dergide 1870’lerden beri ekonomi ve 
bilimsel konular yanında, erken döneme ait Ermenice metinler, ahlaki 
ve felsefi yazılar, coğrafya, topografya gibi yazılar da çıkmıştır98.

Önemli bir bilimsel bir dergi olan ve 1843’den beri aralıksız yayım-
lanmaya devam eden bu dergi günümüzde İtalya’nın en eski, dünya-
nın ise dördüncü en eski edebiyat ve düşünce dergisidir. Günümüzde 
Venedik’teki St. Lazar akademisinin yayım organıdır99. Bütün bu yayın-
lar yalnız süreli ve günlük yayıncılık açısından değil, aynı zamanda uzun 
vadede halkın konuştuğu Ermenicenin gelişimi ve geniş halk tabakala-
rına ulaşılması bakımından da önemli bir yer tutacaktır. Pazmavep dergi-
sinin gelişmesi için çalışanlardan birisi de G. Ayvazovski olup bu kişinin 
Ermeni modernleşmesinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir100.

Viyana’daki Mihitaristlerin ilk bastıkları süreli yayın ise 1847 yılın-
dan 1863 yılına kadar yayımlanan “Evropa” adlı dergidir. Politika, bilim, 
sosyo-ekonomi, dil ve edebiyat konularında yayınların yapıldığı dergi, 
Ermeni dilinin gelişmesine son derece önemli katkılar yapmıştır. Bu 
dergiden sonra Viyana Mihitaristleri yirmi yıldan fazla süreli yayın işini 
ihmal etmişler, ancak 1887 yılında “Handes Amsorya” adlı bir dergi 
çıkarılmaya başlanmıştır.

İlk başlarda Evropa ve Bazmavep dergilerinin konularına benzer 
çalışmalar yayımlanmıştır. Daha sonra sosyal, politik ve bilimsel içerikli 
makaleler artmış ve XX. yüzyılda ise tam olarak bu hale dönüşmüştür. 
1909 yılında rahip N. Akinian dergiye editörlük yapmaya başlamış ve 
Handes Amsorya, Ermeni çalışmaları ile ilgili bir dergiye dönüşmüştür. 
Bu yayında hem Ermeni hem de Ermeni olmayan uzmanların yazı-
ları yayımlanmış, Ermeni filolojisi, eski metinler, folklor, mitoloji, sanat, 
etnografya, coğrafya, topografya, arkeoloji, vatanseverlik, menkıbeler 
gibi konularla ilgili yazılar önemli yer tutmaya başlamıştır. Özellikle 
Alman bilim adamlarının eleştirel ve objektif değerlendirmeleri bu 
dergide yer almıştır. Böylece Handes Amsorya, Ermeni çalışmalarının 
bilimsel temele oturmasında önemli bir rol oynamıştır101.

Böylelikle edebiyat, tarih ve din çalışmaları önce ilmi eserlerin tercü-
mesi, sonra da telifi şeklinde bir yol izlenmiş, sonuçta bu cemaat hem 
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millî, hem de ilmî yayınları bir arada izleme imkânı bulmuştur. Mihitar, 
Osmanlı Ermenilerinin en önde gelen bilim adamlarından biri olmuş, 
bir cemaat kurarak “Ermeni Rönesans’ını” başlatmıştır102. Ermeni top-
luluğu bu şekilde kültür bakımından bir Rönesans dönemine girerken, 
yıllardır Mihitar manastırında yaşatılmaya çalışılan klasik Ermeni 
bilimi de canlandırılarak laik ve her geçen gün anadile yaklaşan gelişmiş 
bir yazı diliyle kaleme alınan edebî eserler, Ermeni milliyetçiliğinin de 
yükselmesini sağlamıştır103. Bu durum da zamanla Ermenilerin tam bir 
ihtilalci şuurla yetiştirilmesine, ruhaniyat, hürriyet ve milliyet gibi fikir-
lerini Türk milleti aleyhine kullanmalarına zemin hazırlamıştır104.

Mihitar’ın talebelerinin St. Lazar ve Viyana Ermeni akademisi 
matbaalarında bastırdığı dinî ve millî nitelikli araştırmalar, Osmanlı 
Ermenilerine dağıtılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Katolikliği tanımasın-
dan sonra eskiye nazaran daha rahat hareket etmeye başlayan Mihitarist 
Ermenilerin, Osmanlı ülkesindeki Ermenilere çeşitli içerikte kitap gön-
dermeye devam ettikleri görülmektedir. Bu eserlerin içerikleri bazen 
zararsız olmakla birlikte zaman zaman da Ermenileri kışkırtıcı olum-
suz içerikli olabilmekteydi. Mesela 15 Ocak 1855 tarihinde Viyana’da 
bulunan Katolik papazların telif ettikleri ve satılmak üzere Osmanlı 
ülkesine gönderilen kitapların kontrol edilmesi gerektiği bildirilmiş-
tir105. Kaynaklardan anlaşıldığına göre 25 Eylül 1893 tarihinde Osmanlı 
ülkesinde yaşayan Ermenilere, devlet aleyhine kitap ve risaleler gönder-
dikleri tespit edilen Venedikli Katolik Mihitaryan Manastırı’na bağlı 
iki şahıs ile yine devlet aleyhinde kitap bulunduran Beyoğlu Mihitaryan 
Mektebi öğretmenlerinden iki kütüphane sahibi hakkında gerekli ince-
leme ve soruşturmanın gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır106.

Mihitaristler bastıkları bazı zararlı kitapları Osmanlı ülkesine son-
raki dönemlerde de göndermeye devam etmişlerdir. Mesela 1 Temmuz 
1902 tarihinde Venedik’te Ermenice yayımlanan “Coğrafya-ı Umumi” 
adlı kitabın zararlı içeriğinden dolayı memleket içerisine sokulması ve 
yayımlanmasına meydan verilmemesi gerektiği ifade edilerek gerekli ted-
birler alınmıştır107. Keza 1 Ağustos 1903 tarihinde Peşte’de Mihitaryan 
rahiplerinden Serupe adlı rahip tarafından kaleme alınan “Ömr-i Ulya” 
isimli kitabın zararlı bulunduğundan yasaklandığı anlaşılmaktadır108.

Bu çerçeveden olmak üzere Mihitaristlerin yayım faaliyetlerinin hem 
kısa hem de uzun vadede söz konusu Hıristiyanlığın Gregoryen mez-
hebinde olan Türklerin Ermenileşmesinde son derece önemli etkileri 
olduğu anlaşılmaktadır109. Kesin olan bir şey var ki o da Mihitaristlerin, 
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Anadolu’ya gizli veya açık yollardan getirip dağıttıkları yayımlar vasıta-
sıyla Gregoryen Kilisesine mensup Ermeniler arasında daha sonra yara-
tılacak olan Ermeni milliyetçiliğinin tohumları atılmıştır.

d. Eğitim Faaliyetleri
XVIII. yüzyıl, Ermenilik ruhunun manastırlarda yeniden doğuşu 

dönemi olarak bilinmektedir. Bu dönemde Mihitaristlerin Ermeni kül-
türü, edebiyatı, tarihi gibi alanlardaki faaliyetleri yanında entelektüel ve 
milliyetçi din adamları yetiştirmek için gerek Osmanlı ülkesinde gerekse 
dünyanın farklı bölgelerinde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunduk-
ları ve okullar açtıkları görülmektedir110.

Mihitar eğitime çok önem vermekte ve takipçilerinin yüksek kül-
türlü, ciddi, kurallara uyan, dindar, entelektüel ve milliyetçi rahiplerden 
olmasını istemekteydi. Çalışmalarını da hep bu amaca göre yapmıştır. 
Mihitarist eğitimde temel olarak manevi, entelektüel ve maddi geli-
şim üzerinde durulmakta, din, en az üç dil, edebiyat, tarih, fizik, kimya, 
biyoloji, müzik, resim, spor gibi alanlarda öğrencilerini eğitmektedir. 
Mihitarist okullar öğrencilerine ailenin bir ferdi nazarıyla bakmaktadır. 
Okulların temel felsefesi Ermeni vatanseverliği ve dindarlıktır111.

Mihitaristler tarafından kurulan ilk eğitim kurumu Venedik’teki St. 
Lazar akademisidir. Döneminin en eski ve en yüksek eğitim kurumla-
rından olan akademi, hem bir okul hem de bir merkez olmuştur. Bu mer-
kezde Avrupa’nın en meşhur eserleri Ermeniceye tercüme edilmekte ve 
Osmanlı ülkesinde özellikle İstanbul ve diğer yerlerdeki Ermeni mer-
kezlerine gönderilmekte idi. Mihitarist rahiplerce hazırlanan Ermeni 
dili, tarihi ve dini konusundaki eserler, Osmanlı topraklarına rahatça 
sokularak mektep mensuplarınca Ermenilere dağıtılmıştır112.

St. Lazar’daki kurumun dışında Mihitarist eğitim kurumlarından en 
meşhurunun Murad Rapayelian okulu olduğu anlaşılmaktadır. Eduard 
Rapayel ve Samuel Murad adlı iki zengin Ermeninin bağışları ile kurul-
duğu için bu ad verilmiştir. Muradian okulu 1834’de İtalya’da Padua’da, 
Rapayelian okulu ise 1836’da Venedik’te kurulmuştur. Muradian okulu 
1846 yılında Padua’dan Paris’e taşınmış ve bir süre sonra Rapayelian 
okulu ile birleşerek Murad Rapayelian adını almıştır. 1930 yılında 
Muradian okulu Paris’te farklı bir kurum olarak yeniden açılmıştır113.

Mihitaristlerin Osmanlı ülkesindeki eğitim faaliyetlerini özel-
likle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğunlaştırdıkları 
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anlaşılmaktadır. Türkiye’de ilk olarak 1773 yılında İstanbul’da, cemaa-
tin Trieste kolu okul ve kilise kurmuş, aynı grup Viyana’ya taşındıktan 
sonra İstanbul’daki okul 1825 yılında yeniden canlandırılmıştır114. XIX. 
yüzyılın ortalarına doğru 1846 yılına gelindiğinde Katolik Ermenilerin 
Osmanlı ülkesindeki durumlarını iyice geliştirdiklerini anlamaktayız. 
Bu dönemlerde bazı genç ve eğitimli Katolik Ermeniler, bir araya gele-
rek İstanbul’da bir dernek kurmuşlar ve Ermeniler arasındaki ayrılıkları 
gidermeye veya hoşgörü anlayışını yaymaya çalışmışlardır. Bu çalışma-
larda Venedik ve Viyana’da bulunan ve Papa tarafından kabul edilmiş 
Mihitarist din adamlarının önemli katkıları olduğu anlaşılmaktadır115.

Osmanlı ülkesinde İstanbul’un dışında farklı şehirlerde de misyoner 
merkezleri ve okullar kurulmuştur. Mesela İzmir’de 1823’ten 1922’ye 
kadar okul ve misyoner merkezi faaliyette bulunmuştur116. Bu kurum-
ların II. Meşrutiyetin getirdiği serbest havadan da istifade ederek ken-
dilerini geliştirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Mesela 18 Aralık 1909 
tarihinde İzmir’de Rum İstipaliye Mahallesi Delerba sokağında bulu-
nan Viyana Mihitarist rahiplerine ait arsaya bir kilise ile kâgir mektep 
inşasına başlanması için ruhsat alınması çalışmalarına girişilmiştir117.

İstanbul, İzmir gibi şehirlerin dışında da Mihitaristlerin eğitim faa-
liyeti içinde bulundukları anlaşılmaktadır. Mesela Aydın bunlardan 
birisidir. Aydın’da 1850’den 1920 yılına kadar okul ve misyoner mer-
kezi faaliyette bulunmuştur118. Bu çerçeveden olmak üzere Aydın’daki 
Mihitaryan okulunda faaliyet gösteren görevlilerin çevre kazalarda da 
faaliyette bulundukları göze çarpmaktadır. Bununla ilgili bir belgede 
17 Mayıs 1892 tarihinde Avusturya himayesindeki Viyana Mihitarist 
papazları tarafından İzmir Avusturya konsolosluğu vasıtasıyla Nazilli’de 
bir hane kiralanarak ibadet yapılması için izin talebinde bulundukları 
anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede kırk kadar Katolik nüfus bulun-
duğu anlaşılan bölgede bu tür bir faaliyete izin verilmiştir119.

Keza Doğu Anadolu’daki Ermenilerle ilgilenmek için Erzurum’da 
1870 yılından 1915 yılına kadar Mihitaristlerin eğitim alanında faali-
yette bulundukları anlaşılmaktadır120. 1870 yılında Mihitaristler tara-
fından açılan ve o zamandan beri Erzurum’da ve civarında Katoliklik 
propagandası yapan okulun 1915 yılında kapandığı anlaşılmaktadır121. 
Bunların yanında 1832-1834 ve 1919-1920 yılları aralarında Kütahya’da 
okul, 1878-1911 yılları arasında Trabzon’da misyoner merkezi açıl-
dığı görülmektedir. Ayrıca misyoner merkezi bulunan Erzurum İspir 
Sırakonaklar’da Mihitaristlerin 1893 ile 1915 yılları arasında faaliyette 
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bulunduğu bilinmektedir122. Buna göre Mihitaristlerin faaliyet alanla-
rını seçerken Ermenilerin nispeten yoğun olarak yaşadığı yerler ve mer-
kezi bölgeler tercih edilmiştir.

Bu çerçeveden olmak üzere Mihitar’ın öğrencileri Türkiye dışında, 
Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Kırım, Kafkaslar, Mısır, Suriye 
ve ABD gibi dünyanın farklı bölgelerinde okullar açmıştır123. Keza 
Ermenilerin yaşadığı Rusya, İran, Hindistan, Lübnan gibi ülkelerde 
okulların dışında merkezler de açmışlardır. Bu kurumların faaliyetleri ya 
bir süre sonra sona ermiş veya uzun süre devam etmiştir. Halen bu tür 
faaliyetleri sürdüren Mihitarist kurumlar da bulunmaktadır124. Açılan 
bu okullar hem Ermeni milliyetçiliği ve kültürüne hem de Batı ile iliş-
kilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Sonuç
Mihitar’ın fikir ve faaliyetlerinin, Ermeni milliyetçiliğine katkıları ve 

Ermeni aydınlanmasındaki rolü göz ardı edilemez bir gerçektir. XVII. 
yüzyılın sonlarına doğru Mihitar gibi bir Katolik rahibin ortaya çık-
ması, sonraki dönemlerde Ermeniler açısından çok önemli gelişmelerin 
başlangıcını oluşturmuştur. Onun ve öğrencilerinin çalışmaları, Ermeni 
ayrılıkçı ve yıkıcı akımının kültürel temellerini oluşturmuştur. XVIII. 
yüzyılın başlarında Gregoryen Ermenilerin, Katolik Ermenilere yap-
maya başladıkları baskı ve eziyetler sonucu önce Modon’a ardından 
da 1715’de Venedik’te bulunan St. Lazar adasına yerleşen Mihitar ve 
öğrencileri, bu adada bir Ermeni akademisi kurmuşlardır. Mihitar’ın 
bu akademide başlattığı çalışmalar, Ermenileri Batı kültürü ve siya-
setiyle daha çok bütünleştirmiştir. Ayrıca Avrupa’daki klasik eserlerin 
Ermeniceye çevrilmesi sonucunda Batı medeniyeti Ermeni toplumu 
tarafından tanınmış, böylece Ermeniler arasında Batılı fikirler hızla 
yayılmaya başlamıştır.

Akademide verilen eğitimin temelini teşkil eden Mihitar’ın, 
Ermenilik düşüncesine olan bağlılığı kendisinden sonraki kişilere de 
esin kaynağı ve yönlendirici bir ideal olmuştur. Mihitar bu idealini, 
“ne inancım için ulusumu, ne ulusum için inancımı feda ederim” sözle-
riyle ifade eder. Mihitar bu ifadesiyle Ermeni tarihçiliğinin babası veya 
Heredot’u sayılan Horenli Movses Khorenatsi’nin daha önce açıkça 
formüle etmiş olduğu millî ideolojiye ve onun mezhep ayrımcılığından 
uzak karakterine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da göstermektedir.
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Venedik’te St. Lazar adasındaki akademide Ermeni tarihi, coğrafyası, 
edebiyatı, sosyolojisi vb. konularda yapılan araştırmaların basımı yine 
burada bulunan matbaada son derece itinalı bir şekilde ve farklı dil-
lerde yapılmıştır. Burada bulunan kütüphane ve müze de Ermenilerle 
ilgili önemli eserlerin toplandığı ve sergilendiği mekânlar olarak dik-
katleri çekmektedir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre buradaki müzede 
150.000 cilt eser, 4.000-4.500’e yakın çoğu Arabistan, Hindistan ve 
Mısır’dan toplanmış Ermenice el yazması eser bulunmaktadır.

Mihitar’ın 1749 yılında ölümünden sonra onun öğrencileri 
Mihitaryan birliğini geliştirmişlerdir. Mihitarist cemaat, Avrupa’nın 
Venedik, Viyana ve Paris gibi merkezlerinde matbaa, okul ve manas-
tırlar kurmuşlar, Ermenileri Batıyla bütünleştirmek için hizmet etmiş-
ler, Osmanlı Ermenileri arasında da bu gibi okulların açılmasında öncü 
rolü oynamışlardır. Venedik’ten sonra Viyana’daki Mihitarist merkezde 
Mihitar’ın öğrencileri önemli çalışmalar yürütmüşlerdir. Viyana’daki 
merkezde bugün bağışlarla birlikte 40.000’i Ermenice olmak üzere 
270.000 cilt kadar kitap bulunmaktadır. Bu eserlerden yaklaşık 3.000’i 
eski dönemlere ait Ermenice el yazması, 10.000’den fazla metin ve 
Ermenice eser ile Ermeni araştırmaları için kaynaklar bulunmaktadır. 
Ayrıca 3.000’i Kilikya Ermeni krallığı dönemine ait 20.000 civarında 
madeni para da müzede sergilenmektedir.

Mihitar’ın milliyetçi fikirleri sonraki dönemlerde öğrencileri tara-
fından devam ettirilmiştir. Bu durum doğal olarak Ermeni hareke-
tinin siyasallaşmasına zemin hazırlamıştır. Keza Mihitarist felsefede 
Ermeni kimliğini ön plana çıkarma gayreti bulunmakta olduğundan, 
Mihitaristler, Ermenilerin Osmanlı Devleti aleyhine yıkıcı faaliyetler 
içerisine girmesinde kültürel ve fikirsel açıdan katkı sağlamış, kendile-
rini de zamanla Ermeni siyasal akımına kaptırmışlardır. Esasen Ermeni 
Sorununun 1915 yılında ulaştığı noktada Mihitar ve öğrencilerinin 
katkıları yanında Fransız İhtilalinin, Batılı devletlerin kışkırtmalarının, 
Ermeni kilisesinin ve misyoner faaliyetlerinin de etken olduğunu ifade 
etmek yerinde olacaktır.
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Ekler

Resim – 1: Sivaslı Mihitar. E. Feigl, Ermeni Mitomanyası, s. 41.
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Resim – 2: Venedik’te Bulunan St. Lazar Adasındaki Ermeni Akademisinin Görüntüsü
http://art-for-the-world.blogspot.com/2009/11/art-for-worlds-exhibitions-on-islands.

html (02.02.2011)
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Harita–1: 1746-1986 Yılları Arasında Mihitaristlerin Açtıkları Okulları Gösteren Harita

Dajad Yardımyan, Mihitaryanların Ermeni Kültürü ve Ermeni Bilimi Üzerine Olan 
Katkıları, Mihitaryan Yayınları, Los Angeles 1987, s. 34-35.


